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        للَعّالَمِة الن�حوي للَعّالَمِة الن�حوي للَعّالَمِة الن�حوي للَعّالَمِة الن�حوي 

        ِعّز اّ%ين أيب املعايل عبد الوّهاب بن إبراهمي الّزجناينّ ِعّز اّ%ين أيب املعايل عبد الوّهاب بن إبراهمي الّزجناينّ ِعّز اّ%ين أيب املعايل عبد الوّهاب بن إبراهمي الّزجناينّ ِعّز اّ%ين أيب املعايل عبد الوّهاب بن إبراهمي الّزجناينّ 
        """"*لِعّزي( *لِعّزي( *لِعّزي( *لِعّزي( """"املعروف املعروف املعروف املعروف 
        
        
        

        رشح الشـيخ رشح الشـيخ رشح الشـيخ رشح الشـيخ 
         مصطفى البغدادي مصطفى البغدادي مصطفى البغدادي مصطفى البغداديأيبأيبأيبأيب

حفظه هللا حفظه هللا حفظه هللا حفظه هللا 
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    ا%رس األولا%رس األولا%رس األولا%رس األول
    
    مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

    ....قواعد يعرف هبا تغيري بنية اللكمة لغرض معنوي أو لفظيقواعد يعرف هبا تغيري بنية اللكمة لغرض معنوي أو لفظيقواعد يعرف هبا تغيري بنية اللكمة لغرض معنوي أو لفظيقواعد يعرف هبا تغيري بنية اللكمة لغرض معنوي أو لفظي    ::::الرصفالرصفالرصفالرصف
    ....    Xمس املعرب والفعل املترصف من حيث تغيري بنيهتامXمس املعرب والفعل املترصف من حيث تغيري بنيهتامXمس املعرب والفعل املترصف من حيث تغيري بنيهتامXمس املعرب والفعل املترصف من حيث تغيري بنيهتام    ::::وموضوعهوموضوعهوموضوعهوموضوعه
    ....صون اللسان عن اخلطأ يف اللكمة، وفهم القرآن والسـنةصون اللسان عن اخلطأ يف اللكمة، وفهم القرآن والسـنةصون اللسان عن اخلطأ يف اللكمة، وفهم القرآن والسـنةصون اللسان عن اخلطأ يف اللكمة، وفهم القرآن والسـنة    ::::وفائدتهوفائدتهوفائدتهوفائدته

        

َضاِرب، وَاكتَِب، َضاِرب، وَاكتَِب، َضاِرب، وَاكتَِب، َضاِرب، وَاكتَِب، : : : : حنوحنوحنوحنو) ) ) ) امس الفاعل من الثاليث عىل وزن فاِعل امس الفاعل من الثاليث عىل وزن فاِعل امس الفاعل من الثاليث عىل وزن فاِعل امس الفاعل من الثاليث عىل وزن فاِعل : ( : ( : ( : (  مثل مثل مثل مثل- - - -  قواعد  قواعد  قواعد  قواعد ::::الرصفالرصفالرصفالرصف
 قاَل أصx قََوَل، و*َع أصx  قاَل أصx قََوَل، و*َع أصx  قاَل أصx قََوَل، و*َع أصx  قاَل أصx قََوَل، و*َع أصx ::::حنوحنوحنوحنو) ) ) ) ا ا ا ا الواو والياَء إذا حتركتا وانفتح ما قبلهام قلبتا ألفالواو والياَء إذا حتركتا وانفتح ما قبلهام قلبتا ألفالواو والياَء إذا حتركتا وانفتح ما قبلهام قلبتا ألفالواو والياَء إذا حتركتا وانفتح ما قبلهام قلبتا ألف: ( : ( : ( : ( ومثلومثلومثلومثل
 يعرف هبا تغيري بنية اللكمة أي هيئهتا، من حا� إىل أخرى، والغرض من هذا التغيري  يعرف هبا تغيري بنية اللكمة أي هيئهتا، من حا� إىل أخرى، والغرض من هذا التغيري  يعرف هبا تغيري بنية اللكمة أي هيئهتا، من حا� إىل أخرى، والغرض من هذا التغيري  يعرف هبا تغيري بنية اللكمة أي هيئهتا، من حا� إىل أخرى، والغرض من هذا التغيري - - - - بََيعَ بََيعَ بََيعَ بََيعَ 

    ....هو احلصول عىل معىن جديد، أو من أجل أمر لفظيهو احلصول عىل معىن جديد، أو من أجل أمر لفظيهو احلصول عىل معىن جديد، أو من أجل أمر لفظيهو احلصول عىل معىن جديد، أو من أجل أمر لفظي
        

    ::::فلعمل الترصيف وظيفتانفلعمل الترصيف وظيفتانفلعمل الترصيف وظيفتانفلعمل الترصيف وظيفتان
 أخرى ألجل احلصول عىل  أخرى ألجل احلصول عىل  أخرى ألجل احلصول عىل  أخرى ألجل احلصول عىل بيان القواعد اليت يمتكن هبا من تغيري اللكمة من بنية إىلبيان القواعد اليت يمتكن هبا من تغيري اللكمة من بنية إىلبيان القواعد اليت يمتكن هبا من تغيري اللكمة من بنية إىلبيان القواعد اليت يمتكن هبا من تغيري اللكمة من بنية إىل    ::::األوىلاألوىلاألوىلاألوىل

    ....معىن جديدمعىن جديدمعىن جديدمعىن جديد
    ....كنقل املصدر إىل املايض واملضارع واألمر وامس الفاعل وامس املفعول وامس اآل� وغريهاكنقل املصدر إىل املايض واملضارع واألمر وامس الفاعل وامس املفعول وامس اآل� وغريهاكنقل املصدر إىل املايض واملضارع واألمر وامس الفاعل وامس املفعول وامس اآل� وغريهاكنقل املصدر إىل املايض واملضارع واألمر وامس الفاعل وامس املفعول وامس اآل� وغريها

ب ( ( ( ( تغيري تغيري تغيري تغيري : : : : مثلمثلمثلمثل ب َرضْ ب َرضْ ب َرضْ وب وِمْرضَب) ) ) ) َرضْ َب ويَْرضُِب واْرضِْب وَضاِرب وَمْرضُ وب وِمْرضَبإىل َرضَ َب ويَْرضُِب واْرضِْب وَضاِرب وَمْرضُ وب وِمْرضَبإىل َرضَ َب ويَْرضُِب واْرضِْب وَضاِرب وَمْرضُ وب وِمْرضَبإىل َرضَ َب ويَْرضُِب واْرضِْب وَضاِرب وَمْرضُ     ....إىل َرضَ
    ....فطريقة صوغ هذه املشـتقات من املصدر يه من مباحث عمل الرصففطريقة صوغ هذه املشـتقات من املصدر يه من مباحث عمل الرصففطريقة صوغ هذه املشـتقات من املصدر يه من مباحث عمل الرصففطريقة صوغ هذه املشـتقات من املصدر يه من مباحث عمل الرصف

هيئة اللكمة من حيث عدد األحرف، وترتيهبا، وحراكهتا املعينة هيئة اللكمة من حيث عدد األحرف، وترتيهبا، وحراكهتا املعينة هيئة اللكمة من حيث عدد األحرف، وترتيهبا، وحراكهتا املعينة هيئة اللكمة من حيث عدد األحرف، وترتيهبا، وحراكهتا املعينة     ::::د *لبنية هود *لبنية هود *لبنية هود *لبنية هوونقصونقصونقصونقص
    ....وسكوهنا، وأصا� احلروف وز�دهتاوسكوهنا، وأصا� احلروف وز�دهتاوسكوهنا، وأصا� احلروف وز�دهتاوسكوهنا، وأصا� احلروف وز�دهتا

يف الهيئة ويه فَُعل أي كوهنام عىل ثالثة أحرف أصلية يف الهيئة ويه فَُعل أي كوهنام عىل ثالثة أحرف أصلية يف الهيئة ويه فَُعل أي كوهنام عىل ثالثة أحرف أصلية يف الهيئة ويه فَُعل أي كوهنام عىل ثالثة أحرف أصلية ) ) ) ) َعُضٌد َعُضٌد َعُضٌد َعُضٌد ( ( ( ( مثال يشاركه مثال يشاركه مثال يشاركه مثال يشاركه ) ) ) ) َرُجٌل َرُجٌل َرُجٌل َرُجٌل ( ( ( ( فـ فـ فـ فـ 
    ....ليس فهيا أي حرف زائد، أوهلام مفتوح والثاين مضمومليس فهيا أي حرف زائد، أوهلام مفتوح والثاين مضمومليس فهيا أي حرف زائد، أوهلام مفتوح والثاين مضمومليس فهيا أي حرف زائد، أوهلام مفتوح والثاين مضموم

ٍب  ٍب وكهيئة َرضْ ٍب وكهيئة َرضْ ٍب وكهيئة َرضْ  ختتلف عن هيئة َرضََب وختتلف عن هيئة يَْرضِب، وهيئة َضاِرب،  ختتلف عن هيئة َرضََب وختتلف عن هيئة يَْرضِب، وهيئة َضاِرب،  ختتلف عن هيئة َرضََب وختتلف عن هيئة يَْرضِب، وهيئة َضاِرب،  ختتلف عن هيئة َرضََب وختتلف عن هيئة يَْرضِب، وهيئة َضاِرب، وكهيئة َرضْ
وب وهكذا وب وهكذاوَمْرضُ وب وهكذاوَمْرضُ وب وهكذاوَمْرضُ     ....وَمْرضُ

َع واسـتقطَع فللك بنية : : : : وكتغيري املايض بإضافة أحرف الز�دة عليه مثلوكتغيري املايض بإضافة أحرف الز�دة عليه مثلوكتغيري املايض بإضافة أحرف الز�دة عليه مثلوكتغيري املايض بإضافة أحرف الز�دة عليه مثل َع واسـتقطَع فللك بنية قََطَع وانقطَع وتقط� َع واسـتقطَع فللك بنية قََطَع وانقطَع وتقط� َع واسـتقطَع فللك بنية قََطَع وانقطَع وتقط� قََطَع وانقطَع وتقط�
    ....مهنا معىن خيتلف عن اآلخرمهنا معىن خيتلف عن اآلخرمهنا معىن خيتلف عن اآلخرمهنا معىن خيتلف عن اآلخر
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مل، عامالن، عاملون، مل، عامالن، عاملون، مل، عامالن، عاملون، مل، عامالن، عاملون، وكذا من التغيريات املعنوية تغيري املفرد إىل التثنية وامجلع حنو عاوكذا من التغيريات املعنوية تغيري املفرد إىل التثنية وامجلع حنو عاوكذا من التغيريات املعنوية تغيري املفرد إىل التثنية وامجلع حنو عاوكذا من التغيريات املعنوية تغيري املفرد إىل التثنية وامجلع حنو عا
    ....عامل، عامالتعامل، عامالتعامل، عامالتعامل، عامالت

        

    ....بيان القواعد اليت تتعلق بتغيري اللكمة لغرض لفظيبيان القواعد اليت تتعلق بتغيري اللكمة لغرض لفظيبيان القواعد اليت تتعلق بتغيري اللكمة لغرض لفظيبيان القواعد اليت تتعلق بتغيري اللكمة لغرض لفظي    ::::الثانيةالثانيةالثانيةالثانية
    ....تغيري قََوَل إىل قَاَل ألن الواو حتركت وانفتحت القاف قبلها فوجب قلب الواو ألفاتغيري قََوَل إىل قَاَل ألن الواو حتركت وانفتحت القاف قبلها فوجب قلب الواو ألفاتغيري قََوَل إىل قَاَل ألن الواو حتركت وانفتحت القاف قبلها فوجب قلب الواو ألفاتغيري قََوَل إىل قَاَل ألن الواو حتركت وانفتحت القاف قبلها فوجب قلب الواو ألفا: : : : مثلمثلمثلمثل

َل، وهذا َل، وهذا َل، وهذا َل، وهذا قَوَ قَوَ قَوَ قَوَ : : : : فاملصدر قَْوٌل إذا أرد¶ أن نشـتق منه املايض نأيت به عىل وزن فََعَل فنقولفاملصدر قَْوٌل إذا أرد¶ أن نشـتق منه املايض نأيت به عىل وزن فََعَل فنقولفاملصدر قَْوٌل إذا أرد¶ أن نشـتق منه املايض نأيت به عىل وزن فََعَل فنقولفاملصدر قَْوٌل إذا أرد¶ أن نشـتق منه املايض نأيت به عىل وزن فََعَل فنقول
التغيري معنوي ألجل إفادة حدوث القول يف الزمن املايض، مث قََوَل نغريها إىل قَاَل حبسب التغيري معنوي ألجل إفادة حدوث القول يف الزمن املايض، مث قََوَل نغريها إىل قَاَل حبسب التغيري معنوي ألجل إفادة حدوث القول يف الزمن املايض، مث قََوَل نغريها إىل قَاَل حبسب التغيري معنوي ألجل إفادة حدوث القول يف الزمن املايض، مث قََوَل نغريها إىل قَاَل حبسب 
القاعدة، وهذا التغيري من قََوَل إىل قَاَل مل يكن ألجل احلصول عىل معىن جديد بل ألجل القاعدة، وهذا التغيري من قََوَل إىل قَاَل مل يكن ألجل احلصول عىل معىن جديد بل ألجل القاعدة، وهذا التغيري من قََوَل إىل قَاَل مل يكن ألجل احلصول عىل معىن جديد بل ألجل القاعدة، وهذا التغيري من قََوَل إىل قَاَل مل يكن ألجل احلصول عىل معىن جديد بل ألجل 

    ....ختفيف اللفظ وتسهيل النطق به أي أن الغرض لفظي حبتختفيف اللفظ وتسهيل النطق به أي أن الغرض لفظي حبتختفيف اللفظ وتسهيل النطق به أي أن الغرض لفظي حبتختفيف اللفظ وتسهيل النطق به أي أن الغرض لفظي حبت
لقه العلامء عىل قواعد التغيري السابقة، يطلقونه عىل نفس لقه العلامء عىل قواعد التغيري السابقة، يطلقونه عىل نفس لقه العلامء عىل قواعد التغيري السابقة، يطلقونه عىل نفس لقه العلامء عىل قواعد التغيري السابقة، يطلقونه عىل نفس مث إن الرصف أو الترصيف كام يطمث إن الرصف أو الترصيف كام يطمث إن الرصف أو الترصيف كام يطمث إن الرصف أو الترصيف كام يط

التغيري والتحويل كتحويل املصدر إىل املايض واملضارع واألمر وامس الفاعل وحنوه، أي أن التغيري والتحويل كتحويل املصدر إىل املايض واملضارع واألمر وامس الفاعل وحنوه، أي أن التغيري والتحويل كتحويل املصدر إىل املايض واملضارع واألمر وامس الفاعل وحنوه، أي أن التغيري والتحويل كتحويل املصدر إىل املايض واملضارع واألمر وامس الفاعل وحنوه، أي أن 
الرصف ½رة يطلق عىل نفس القاعدة كقاعدة أن امس الفاعل من الثاليث عىل وزن فاِعل، الرصف ½رة يطلق عىل نفس القاعدة كقاعدة أن امس الفاعل من الثاليث عىل وزن فاِعل، الرصف ½رة يطلق عىل نفس القاعدة كقاعدة أن امس الفاعل من الثاليث عىل وزن فاِعل، الرصف ½رة يطلق عىل نفس القاعدة كقاعدة أن امس الفاعل من الثاليث عىل وزن فاِعل، 

    ....دة كتحويل يَْرضُِب إىل َضاِربدة كتحويل يَْرضُِب إىل َضاِربدة كتحويل يَْرضُِب إىل َضاِربدة كتحويل يَْرضُِب إىل َضاِربو½رة يطلق عىل نفس العمل التطبيقي للقاعو½رة يطلق عىل نفس العمل التطبيقي للقاعو½رة يطلق عىل نفس العمل التطبيقي للقاعو½رة يطلق عىل نفس العمل التطبيقي للقاع
فتعريفه *عتبار القواعد يسمى *ملعىن العلمي، وتعريفه *عتبار تطبيق ت¾ القواعد عىل فتعريفه *عتبار القواعد يسمى *ملعىن العلمي، وتعريفه *عتبار تطبيق ت¾ القواعد عىل فتعريفه *عتبار القواعد يسمى *ملعىن العلمي، وتعريفه *عتبار تطبيق ت¾ القواعد عىل فتعريفه *عتبار القواعد يسمى *ملعىن العلمي، وتعريفه *عتبار تطبيق ت¾ القواعد عىل 

    ....األمثÀ يسمى *ملعىن العميلاألمثÀ يسمى *ملعىن العميلاألمثÀ يسمى *ملعىن العميلاألمثÀ يسمى *ملعىن العميل
 فهو األسامء املعربة  فهو األسامء املعربة  فهو األسامء املعربة  فهو األسامء املعربة - - - -  أي األمر اÁي يبحث عنه يف هذا العمل  أي األمر اÁي يبحث عنه يف هذا العمل  أي األمر اÁي يبحث عنه يف هذا العمل  أي األمر اÁي يبحث عنه يف هذا العمل - - - - وأما موضوع عمل الرصف وأما موضوع عمل الرصف وأما موضوع عمل الرصف وأما موضوع عمل الرصف 

    .... فهيام من تغيريات لغرض معنوي أو لفظي فهيام من تغيريات لغرض معنوي أو لفظي فهيام من تغيريات لغرض معنوي أو لفظي فهيام من تغيريات لغرض معنوي أو لفظيواألفعال املترصفة من حيث ما حيدثواألفعال املترصفة من حيث ما حيدثواألفعال املترصفة من حيث ما حيدثواألفعال املترصفة من حيث ما حيدث
فال يبحث عمل الرصف يف احلروف وال يف األسامء املبنية كهؤالِء وال يف األفعال اجلامدة فال يبحث عمل الرصف يف احلروف وال يف األسامء املبنية كهؤالِء وال يف األفعال اجلامدة فال يبحث عمل الرصف يف احلروف وال يف األسامء املبنية كهؤالِء وال يف األفعال اجلامدة فال يبحث عمل الرصف يف احلروف وال يف األسامء املبنية كهؤالِء وال يف األفعال اجلامدة 

    ....أي اليت تالزم حا� واحدة وال تنتقل من املايض إىل املضارع واألمر كعىس وليسأي اليت تالزم حا� واحدة وال تنتقل من املايض إىل املضارع واألمر كعىس وليسأي اليت تالزم حا� واحدة وال تنتقل من املايض إىل املضارع واألمر كعىس وليسأي اليت تالزم حا� واحدة وال تنتقل من املايض إىل املضارع واألمر كعىس وليس
وأما فائدته فهـي أوال صون اللسان عن اخلطأ يف ضبط اللكمة املفردة ألننا سنتعمل يف هذا وأما فائدته فهـي أوال صون اللسان عن اخلطأ يف ضبط اللكمة املفردة ألننا سنتعمل يف هذا وأما فائدته فهـي أوال صون اللسان عن اخلطأ يف ضبط اللكمة املفردة ألننا سنتعمل يف هذا وأما فائدته فهـي أوال صون اللسان عن اخلطأ يف ضبط اللكمة املفردة ألننا سنتعمل يف هذا 
العمل الطريقة الصحيحة لصوغ اللكامت فإذا أرد¶ مثال أن نأيت *مس الفاعل واملفعول أو العمل الطريقة الصحيحة لصوغ اللكامت فإذا أرد¶ مثال أن نأيت *مس الفاعل واملفعول أو العمل الطريقة الصحيحة لصوغ اللكامت فإذا أرد¶ مثال أن نأيت *مس الفاعل واملفعول أو العمل الطريقة الصحيحة لصوغ اللكامت فإذا أرد¶ مثال أن نأيت *مس الفاعل واملفعول أو 

أرد¶ تثنية Xمس أو مجعه فسـنجد القواعد الكفيÀ بذÊ وبدون هذا العمل سـنقع يف أخطاء أرد¶ تثنية Xمس أو مجعه فسـنجد القواعد الكفيÀ بذÊ وبدون هذا العمل سـنقع يف أخطاء أرد¶ تثنية Xمس أو مجعه فسـنجد القواعد الكفيÀ بذÊ وبدون هذا العمل سـنقع يف أخطاء أرد¶ تثنية Xمس أو مجعه فسـنجد القواعد الكفيÀ بذÊ وبدون هذا العمل سـنقع يف أخطاء 
    ....عديدةعديدةعديدةعديدة

والفائدة الثانية يه Xسـتعانة هبذا العمل عىل فهم Íم هللا سـبحانه وÍم والفائدة الثانية يه Xسـتعانة هبذا العمل عىل فهم Íم هللا سـبحانه وÍم والفائدة الثانية يه Xسـتعانة هبذا العمل عىل فهم Íم هللا سـبحانه وÍم والفائدة الثانية يه Xسـتعانة هبذا العمل عىل فهم Íم هللا سـبحانه وÍم 

ÎرسوÎرسوÎرسوÎ؛ ألن اللكامت يف الوحيني عىل صيغة معينة فبدراسة هذا العمل ؛ ألن اللكامت يف الوحيني عىل صيغة معينة فبدراسة هذا العمل ؛ ألن اللكامت يف الوحيني عىل صيغة معينة فبدراسة هذا العمل ؛ ألن اللكامت يف الوحيني عىل صيغة معينة فبدراسة هذا العمل     رسو
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 مثال أن صيغة أفعل الواردة يف الكتاب والسـنة ماذا قد يراد هبا  مثال أن صيغة أفعل الواردة يف الكتاب والسـنة ماذا قد يراد هبا  مثال أن صيغة أفعل الواردة يف الكتاب والسـنة ماذا قد يراد هبا  مثال أن صيغة أفعل الواردة يف الكتاب والسـنة ماذا قد يراد هبا نعرف املقصود هبا، فنعرفنعرف املقصود هبا، فنعرفنعرف املقصود هبا، فنعرفنعرف املقصود هبا، فنعرف
Êوكذا صيغة تفاعل وفّعل واسـتفعل وحنو ذÊوكذا صيغة تفاعل وفّعل واسـتفعل وحنو ذÊوكذا صيغة تفاعل وفّعل واسـتفعل وحنو ذÊوكذا صيغة تفاعل وفّعل واسـتفعل وحنو ذ....    

ْجنَاِينÑ قاَل الشـيخقاَل الشـيخقاَل الشـيخقاَل الشـيخ ْجنَاِينÑ  العالمُة عبُد الوهاِب بُن إبراهَمي بِن عبِد الوهاِب اخلَْزَرÑÒِ الز� ْجنَاِينÑ  العالمُة عبُد الوهاِب بُن إبراهَمي بِن عبِد الوهاِب اخلَْزَرÑÒِ الز� ْجنَاِينÑ  العالمُة عبُد الوهاِب بُن إبراهَمي بِن عبِد الوهاِب اخلَْزَرÑÒِ الز�  العالمُة عبُد الوهاِب بُن إبراهَمي بِن عبِد الوهاِب اخلَْزَرÑÒِ الز�

 Ñاِفِعي اِفِعيÑ الش� اِفِعيÑ الش� اِفِعيÑ الش�     ::::        الش�

        ))))رشح النصرشح النصرشح النصرشح النص((((
        

    بسِم ِهللا الرمحِن الرحميِ بسِم ِهللا الرمحِن الرحميِ بسِم ِهللا الرمحِن الرحميِ بسِم ِهللا الرمحِن الرحميِ 
    .... وآÎِِ وأحصاِبِه أمجعنيَ  وآÎِِ وأحصاِبِه أمجعنيَ  وآÎِِ وأحصاِبِه أمجعنيَ  وآÎِِ وأحصاِبِه أمجعنيَ امحلُد ِ× رب( العاملَني، والصالُة والسالُم عىل سـيِّد اخللِق محمّدٍ امحلُد ِ× رب( العاملَني، والصالُة والسالُم عىل سـيِّد اخللِق محمّدٍ امحلُد ِ× رب( العاملَني، والصالُة والسالُم عىل سـيِّد اخللِق محمّدٍ امحلُد ِ× رب( العاملَني، والصالُة والسالُم عىل سـيِّد اخللِق محمّدٍ 

نَاعِة حتويُل األصِل الواحِد إىل أمثÀٍ خمتلفٍة  نَاعِة حتويُل األصِل الواحِد إىل أمثÀٍ خمتلفٍة ِاعْمل أَن� الت�ْرصِيَف يف اللغِة التغيُري، ويف الص( نَاعِة حتويُل األصِل الواحِد إىل أمثÀٍ خمتلفٍة ِاعْمل أَن� الت�ْرصِيَف يف اللغِة التغيُري، ويف الص( نَاعِة حتويُل األصِل الواحِد إىل أمثÀٍ خمتلفٍة ِاعْمل أَن� الت�ْرصِيَف يف اللغِة التغيُري، ويف الص( ِاعْمل أَن� الت�ْرصِيَف يف اللغِة التغيُري، ويف الص(
    ....ملعاٍن مقصودٍة ال حتصُل إال هباملعاٍن مقصودٍة ال حتصُل إال هباملعاٍن مقصودٍة ال حتصُل إال هباملعاٍن مقصودٍة ال حتصُل إال هبا

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
ي نسـبة إىل لقب املؤلف وهو عّز ا%ين، وبترصيف هههه: : : : أقولأقولأقولأقول ي نسـبة إىل لقب املؤلف وهو عّز ا%ين، وبترصيف ذا املنت معروف *مس الِعز( ي نسـبة إىل لقب املؤلف وهو عّز ا%ين، وبترصيف ذا املنت معروف *مس الِعز( ي نسـبة إىل لقب املؤلف وهو عّز ا%ين، وبترصيف ذا املنت معروف *مس الِعز( ذا املنت معروف *مس الِعز(

        ....الزجناين نسـبة إىل بÜِه، وَزْجنان مدينة يف إيرانالزجناين نسـبة إىل بÜِه، وَزْجنان مدينة يف إيرانالزجناين نسـبة إىل بÜِه، وَزْجنان مدينة يف إيرانالزجناين نسـبة إىل بÜِه، وَزْجنان مدينة يف إيران
        
بسِم ِهللا الرمحِن الرحِمي امحلُد ِ× رب( العاملَني، والصالُة والسالُم عىل سـيّد اخللِق محمٍّد بسِم ِهللا الرمحِن الرحِمي امحلُد ِ× رب( العاملَني، والصالُة والسالُم عىل سـيّد اخللِق محمٍّد بسِم ِهللا الرمحِن الرحِمي امحلُد ِ× رب( العاملَني، والصالُة والسالُم عىل سـيّد اخللِق محمٍّد بسِم ِهللا الرمحِن الرحِمي امحلُد ِ× رب( العاملَني، والصالُة والسالُم عىل سـيّد اخللِق محمٍّد     ((((

----    ه بذكر هللا والثناء عليه والصالة والسالم عىل رسوÎه بذكر هللا والثناء عليه والصالة والسالم عىل رسوÎه بذكر هللا والثناء عليه والصالة والسالم عىل رسوÎه بذكر هللا والثناء عليه والصالة والسالم عىل رسوÎافتتح Íمافتتح Íمافتتح Íمافتتح Íم    ))))    وآÎِ وأحصاِبه أمجعنيَ وآÎِ وأحصاِبه أمجعنيَ وآÎِ وأحصاِبه أمجعنيَ وآÎِ وأحصاِبه أمجعنيَ 

    ))))    ِاعملْ ِاعملْ ِاعملْ ِاعملْ     : (: (: (: (وآÎ وحصبه كام يه عادة العلامء، مث دخل يف املقصود فقالوآÎ وحصبه كام يه عادة العلامء، مث دخل يف املقصود فقالوآÎ وحصبه كام يه عادة العلامء، مث دخل يف املقصود فقالوآÎ وحصبه كام يه عادة العلامء، مث دخل يف املقصود فقال    ----    
    ))))    التغيريُ التغيريُ التغيريُ التغيريُ ( ( ( (     أي لغة العربأي لغة العربأي لغة العربأي لغة العرب    ))))    يف اللغةِ يف اللغةِ يف اللغةِ يف اللغةِ     ((((    أي هذا اللفظ معناهأي هذا اللفظ معناهأي هذا اللفظ معناهأي هذا اللفظ معناه    ))))    أن� الت�ْرصِيَف أن� الت�ْرصِيَف أن� الت�ْرصِيَف أن� الت�ْرصِيَف     ((((    أهيا املتعمل( أهيا املتعمل( أهيا املتعمل( أهيا املتعمل( 

Îوالتبديل ومنه قوÎوالتبديل ومنه قوÎوالتبديل ومنه قوÎَ�حِ      { { { {    ::::    والتبديل ومنه قو َ�حِ َوتَْرصِيِف الر( َ�حِ َوتَْرصِيِف الر( َ�حِ َوتَْرصِيِف الر(  أي تغيريها من âة إىل أخرى مكن  أي تغيريها من âة إىل أخرى مكن  أي تغيريها من âة إىل أخرى مكن  أي تغيريها من âة إىل أخرى مكن }}}}َوتَْرصِيِف الر(
نَاعةِ     ((((    ن صفة إىل أخرى مكن *ردة إىل حارةن صفة إىل أخرى مكن *ردة إىل حارةن صفة إىل أخرى مكن *ردة إىل حارةن صفة إىل أخرى مكن *ردة إىل حارةاجلنوب إىل الشامل وماجلنوب إىل الشامل وماجلنوب إىل الشامل وماجلنوب إىل الشامل وم نَاعةِ ويف الص( نَاعةِ ويف الص( نَاعةِ ويف الص( أي يف أي يف أي يف أي يف     ))))    ويف الص(

أي نقل األصل الواحد أي نقل األصل الواحد أي نقل األصل الواحد أي نقل األصل الواحد     ))))    حتويُل األصِل الواحدِ حتويُل األصِل الواحدِ حتويُل األصِل الواحدِ حتويُل األصِل الواحدِ     ((((    اصطالح أهل هذا الفن *ملعىن العميلاصطالح أهل هذا الفن *ملعىن العميلاصطالح أهل هذا الفن *ملعىن العميلاصطالح أهل هذا الفن *ملعىن العميل
أي أبنية وصيغ متعددة اكملايض واملضارع واألمر وامس الفاعل أي أبنية وصيغ متعددة اكملايض واملضارع واألمر وامس الفاعل أي أبنية وصيغ متعددة اكملايض واملضارع واألمر وامس الفاعل أي أبنية وصيغ متعددة اكملايض واملضارع واألمر وامس الفاعل     ))))    إىل أمثÀٍ خمتلفةٍ إىل أمثÀٍ خمتلفةٍ إىل أمثÀٍ خمتلفةٍ إىل أمثÀٍ خمتلفةٍ     ((((    اكملصدراكملصدراكملصدراكملصدر

    ))))    لـِ لـِ لـِ لـِ     ((((    مس املاكن وامس اآل�، وكنقل املفرد إىل التثنية وامجلعمس املاكن وامس اآل�، وكنقل املفرد إىل التثنية وامجلعمس املاكن وامس اآل�، وكنقل املفرد إىل التثنية وامجلعمس املاكن وامس اآل�، وكنقل املفرد إىل التثنية وامجلعوامس املفعول وامس الزمان واوامس املفعول وامس الزمان واوامس املفعول وامس الزمان واوامس املفعول وامس الزمان وا
ت¾ املعاين ت¾ املعاين ت¾ املعاين ت¾ املعاين     ))))    ال حتصلُ ال حتصلُ ال حتصلُ ال حتصلُ     ((((    للمتلكم من هذه األمثÀللمتلكم من هذه األمثÀللمتلكم من هذه األمثÀللمتلكم من هذه األمثÀ    ))))    معاٍن مقصودةٍ معاٍن مقصودةٍ معاٍن مقصودةٍ معاٍن مقصودةٍ     ((((    أجل حصولأجل حصولأجل حصولأجل حصول
أي بت¾ األمثÀ اåتلفة، كْرضٍب اÁي هو املصدر لو مل حتوÎ إىل أي بت¾ األمثÀ اåتلفة، كْرضٍب اÁي هو املصدر لو مل حتوÎ إىل أي بت¾ األمثÀ اåتلفة، كْرضٍب اÁي هو املصدر لو مل حتوÎ إىل أي بت¾ األمثÀ اåتلفة، كْرضٍب اÁي هو املصدر لو مل حتوÎ إىل     ))))    إال هباإال هباإال هباإال هبا    ((((    املقصودةاملقصودةاملقصودةاملقصودة
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َب مل يفد معىن حدوث الرضب يف ا َب مل يفد معىن حدوث الرضب يف اَرضَ َب مل يفد معىن حدوث الرضب يف اَرضَ َب مل يفد معىن حدوث الرضب يف اَرضَ لزمان املايض، ولو مل حتوÎ إىل يرضُب مل يفد معىن لزمان املايض، ولو مل حتوÎ إىل يرضُب مل يفد معىن لزمان املايض، ولو مل حتوÎ إىل يرضُب مل يفد معىن لزمان املايض، ولو مل حتوÎ إىل يرضُب مل يفد معىن َرضَ
    ....حدوث الرضب يف زمن احلال أو Xسـتقبال، وهكذاحدوث الرضب يف زمن احلال أو Xسـتقبال، وهكذاحدوث الرضب يف زمن احلال أو Xسـتقبال، وهكذاحدوث الرضب يف زمن احلال أو Xسـتقبال، وهكذا

    .... فهو قواعد يعرف هبا تغيري بنية اللكمة لغرض معنوي أو لفظي فهو قواعد يعرف هبا تغيري بنية اللكمة لغرض معنوي أو لفظي فهو قواعد يعرف هبا تغيري بنية اللكمة لغرض معنوي أو لفظي فهو قواعد يعرف هبا تغيري بنية اللكمة لغرض معنوي أو لفظي::::وأما *ملعىن العلميوأما *ملعىن العلميوأما *ملعىن العلميوأما *ملعىن العلمي
 
 
 


